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Acompanhe  
todas as novidades  
sobre Rita Salgueiro:

Data: 06 de Julho
Nível 1 - Aprender as regras para decorar um espaço, €60.  

Das 10h às 13h30
Nível 2 - Aplicação prática dos conhecimentos  
adquiridos no nível 1, €60. Das 14h30 às 18h30

Nível 1 + Nível 2, €95
Local: Campo de Ourique – Rua Azedo Gneco 45C; 1350-034

Mais informações ou inscrições para: 
 ritasalgueiro@gmail.com |  +351 916 306 203

Próximo Workshop de Decoração  
e Design de Interiores
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Já lhe aconteceu, por exemplo, escolher 
um sofá que na loja parecia à medida e, 
quando chega à sua sala... não cabe? Ou 
não resistir aquela peça linda que depois 
não se enquadra na decoração da casa? 
Podemos ter bom gosto e até algum jeito 
para a decoração mas, a realidade, é que 
isso não basta. É preciso conhecer o ra-
ciocínio por trás de um projeto para criar 
um espaço, do início ao fim, sem gastar 
dinheiro em vão e evitar desilusões no fi-
nal. É preciso saber um pouco mais que 
as regras básicas, de preferência sem ter 
de perder 5 anos a estudar, já que a casa 
está comprada e há que mudar! 
Quando criei estes workshops foi exata-
mente para transmitir de uma forma sim-
ples, mas eficaz, toda esta informação, 
para que qualquer pessoa tenha as fer-
ramentas base para poder criar, em sua 
casa, espaços funcionais e harmoniosos 
e onde se sinta bem. 

No que diz respeito  
à decoração da nossa 

casa, todas nos achamos 
à altura de assumir  

o desafio de a decorar, 
evitando, assim,  

contratar um profissional. 
Até nos depararmos  

com algumas questões 
que não conseguimos 
resolver ou que nos  

criam percalços 
desnecessários 

resultando numa fatura 
mais elevada no final. 
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de Decoração 
e Design de Interiores

1Os conhecimentos base para iniciar o 
projeto, a inspiração, o ponto de parti-

da para a ideia me a escolha e análise do 
espaço (a sua função, os condicionantes 
do espaço, os pontos de luz, etc.).

2A iluminação de espaços (como e 
onde colocar).

3A abordagem das necessidades míni-
mas de cada espaço e dos modos de 

circulação (o hall, quartos, a sala, a cozi-
nha, etc).

4Os pormenores decorativos (jarras, 
molduras, quadros, livros, etc, como e 

onde os colocar, consoante a sua função). 

5As dicas e os truques decorativos e 
onde investir.

6Colocar toda esta informação em  
prática num espaço seu ou escolhido 

por si.l

Nestes Workshops  
é possível aprender...

Workshops  
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